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اإلحصاءات العامة %2.6 :نسبة االرتفاع في أسعار المنتجين الزراعيين خالل شهر آب
مقارنة بشر آب 6262
أصذسخ دائشج اإلزصاءاخ انعايح ذقشَشها انشهشٌ زىل أععاس انًُردٍُ انضساعٍُُ ،زُث
أظهشخ انُرائح اسذفاع انشقى انقُاعٍ ألععاس انًُردٍُ انضساعٍُُ تُغثح  %2.6نشهش آب 6221
يقاسَح يع شهش آب  ،2062زُث تهغ انشقى انقُاعٍ  52.8نشهش آب  6221يقاسَح يع  81.4نشهش
آب  .2020وَعضي رنك إنً اسذفاع انشقى انقُاعٍ ألععاس تعط انًساصُم انضساعُح يُها انخظ
األخعش تُغثح  ،%114.9وانصثش  ،%..6.1وانثايُا  ،%5...وانفاصىنُا انخعشاء ،%21.8
وانًهىخُح تذوٌ فشغ  ،%8..5وانثصم األخعش  ،%82..وانخظ األزًش  ،%.5..وانًىص انثهذٌ
 ،%.1.6وانثُذوسج  ،%15..وانغثاَخ  ،%12.1زُث تهغد األهًُح انُغثُح نهًساصُم انرٍ
اسذفعد أععاسها  %2..5يٍ اخًانٍ انًساصُم.
فٍ زٍُ اَخفط انشقى انقُاعٍ ألععاس عذد يٍ انًساصُم ،يُها انفهفم انسهى انًهىٌ تُغثح
 ،%2..2وانثطُخ  ،%8...وانثىو انُاشف  ،%.1.5وانفهفم انسهى األخعش  ،%.6.5وانًهفىف
األخعش  ،%1...وانضعرش  ،%18..وانفهفم انساس  ،%6...وانعُة  ،%61.1وانثصم انُاشف
 ،%.5..وانرفاذ  ،%.2.2زُث تهغد األ هًُح انُغثُح نهًساصُم انرٍ اَخفعد أععاسها %18.1
يٍ اخًانٍ انًساصُم.
كًا َشُش انرقشَش إنً اسذفاع انشقى انقُاعٍ نشهش آب  626.يقاسَح يع شهش ذًىص  626.تُغثح
 ،%...زُث تهغ  52.8نشهش آب  626.يقاسَح يع  58.1نشهش ذًىص  .626.وَرح رنك تشكم
سئُغٍ تغثة اسذفاع أععاس يدًىعح يٍ انًساصُم وانرٍ شكهد أهًُرها انُغثُح  .%85.6ويٍ
أهى انًساصُم انرٍ اسذفع انشقى انقُاعٍ ألععاسها انضهشج تُغثح  ،%.28..وانفاصىنُا
انخعشاء  ،%.2..وانثصم األخعش  ،%55..وانثُذوسج  ،%52.2وانفشاونح  ،%52.1وانكىعا
 ،%25.8وانًهفىف األخعش  ،%25.6وانفهفم انساس  ،%86..وانشًاو  ،%.2.1وانزسج انخعشاء
 ،%6...فٍ زٍُ اَخفط انشقى انقُاعٍ ألععاس كم يٍ يساصُم انثطُخ تُغثح  ،%.2..وانفهفم
انسهى انًهىٌ  ،%15.1وانعُة  ،%15.6وانرًش  ،%11..وانثىو انُاشف  ،%1..2وانشياٌ ،%6..8
واألخاص  ،%62..وانخُاس  ،%.5.1واندىافح  ،%.2.8وانخظ األخعش  %....وتأهًُح َغثُح
تهغد .%...5
أيا عهً انصعُذ انرشاكًٍ ،فقذ اَخفعد أععاس انًُردٍُ انضساعٍُُ تُغثح  %5..نهثًاَُح أشهش
األونً يٍ عاو  626.يقاسَح تُفظ انفرشج يٍ عاو  ،6262زُث تهغ انشقى انقُاعٍ انرشاكًٍ .26..
نعاو  626.يقاسَح يع  ....8نُفظ انفرشج يٍ عاو  .6262وقذ عاهى اَخفاض يعذل األسقاو
انقُاعُح ألععاس عذد يٍ انًساصُم فٍ هزا االَخفاض وكاٌ أتشصها انثُذوسج ،زُث اَخفط
يعذل انشقى انقُاعٍ تُغثح  ،%2..2وانضهشج  ،%6..5وانفهفم انسهى انًهىٌ  ،%65.2وانثارَداٌ
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 ،%6..1وانفهفم انسهى األخعش  ،%66.5وانفاصىنُا  ،%....وانكىعا  ،%...5وانفهفم انساس
 ،%5.1وانخُاس ،%...انرٍ شكهد أهًُاذها انُغثُح  .%25..وشهذ يعذل انشقى انقُاعٍ اسذفاعا
ألععاس يساصُم انًىص تُغثح  ،%.1.6وانثطاغا  ،%5.5وتأهًُح َغثُح تهغد .%1...
وانشكم انثُاٍَ انرانٍ َىظر اذداِ انشقى انقُاعٍ ألععاس انًُردٍُ انضساعٍُُ نعايٍ 6262
و.626.
2020

2021

4

3

170.0
160.0

150.0
140.0
130.0

120.0
110.0
2016=100

100.0

12

11

10

9

8

6

7

5

2

1
90.0

2021

80.0
70.0

اندذَش تانزكش أٌ دائشج اإلزصاءاخ انعايح قايد تًشاخعح يُهدُح خًع تُاَاخ األععاس
انضساعُح يٍ خالل ندُح فُُح يرخصصح يٍ دائشج االزصاءاخ انعايح ووصاسج انضساعح تُاءا
عهً ذىصُاخ ندُح انخثشاء انذائًح نإلزصاءاخ انضساعُح ،انًُثثقح عٍ االعرشاذُدُح انىغُُح
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انضساعُح ،وتغشض ذطىَش خىدج انثُاَاخ فقذ ذى االعرًاد عهً تُاَاخ األععاس انضساعُح نكافح
انًساصُم انضساعُح انىاسدج يٍ األعىاق انًشكضَح وتشكم شهشٌ ،زُث ذى اعرًاد عُح 62.2
كغُح اعاط ( ).22=62.2وتاعرخذاو يعادنح العثُش العرخشاج انشقى انقُاعٍ.
للمزيد من المعلومات ي جى االتصال بالمرندسة الزراعية :منية البسطي هاتف
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